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Protestantse wijkgemeente Baalder 

 

 

e-mail:  info@pknbaalder.nl   twitter: #pknbaalder 

 website:www.pknbaalder.nl

 

Studiereis  

ds. Wim van der 

Wel 
  

In het kader van de 
missionaire 
specialisatie gaat ds. 
van der Wel van 25 tot 
en met 28 november – 
een lang weekend dus - 
met medecursisten 
naar Londen. In Londen 
zijn heel veel vormen 
van een nieuwe manier 
van kerkzijn. De dagen 
daar worden besteed 
aan het bezoeken van 
een heel aantal van die 
projecten om zo te 
kijken of en welke 
projecten/nieuwe 
vormen voor onze 
eigen situatie in 
Nederland – 
Hardenberg- geschikt 
zijn.  
 

 
“Alles draait om de vraag: 
waar ben je kerk? Met 
wie ben je kerk? Hoe 
zouden we hier en nu 
kerk kunnen zijn?” 

 

Even wegspoelen of toch maar niet. 

  

Oktober is de wijnmaand. Veel vinologen staan vol 
spanning te wachten op de nieuwste wijnen. Hoe is de 
smaak? De afdronk? Zoet, zuur? Wit, rood? Uit welke 
streek komt de beste wijn? Als rechtgeaard lid van de 
gemeenschap die geen alcohol drinkt (behalve die 
enkele kersenbonbon of de wijn bij het avondmaal als 
je toch niet opgelet hebt wat de druivensap is ) heb 
ik geen bal verstand van dit hele gebeuren. 
Nee, geef mij dan maar de novembermaand: de 
slachtmaand. Een lekker stukje vlees gaat er bij mij 
altijd wel in. Sommige mensen zeggen dan weer, dat 
je vlees met een goede wijn weg moet spoelen. Tja … 
ieder z’n meug, zullen we maar zeggen. 
In de kerk kan teveel wijn geen kwaad. Immers met 
het wijn drinken denken we aan het bloed van Jezus. 
Ieder mens heeft een hart en bloed nodig om te 
kunnen leven. In ons geloofsleven hebben we Jezus 
nodig om een weg te vinden in de maatschappij 
waarin we leven. Of het nu in onze wijk, in Baalder, 
Hardenberg of waar dan ook is.  
Laatst zei iemand: “Je hebt de kerk nodig om een 
referentiekader te hebben voor de waarden en 
normen in onze maatschappij!” Dat is ook zo. Als 
iedereen leeft volgens zijn eigen denkwijze is er geen 
samenhang meer in de wereld. Denkt iedereen te 
kunnen leven vanuit zijn eigen gelijk. Dan is het mooi 
om via de kerk met elkaar verbonden te kunnen zijn. 
Die verbondenheid voelen we op de laatste zondag  
van het kerkelijk jaar ook met die mensen die zijn 
overleden. Korter of al wat langer geleden. Het is goed 
om hen te gedenken. Op weg naar advent. Het levend 
houden van de verwachting van een betere wereld. 
 
Jan Bakker. 
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Baalderdiensten   
 
Op 6 november vieren we een dienst 
samen met de bovenbouw van de 
Elzenhof. Op het moment dat ik dit schrijf 

is het thema nog niet bekend, want het 
eerste overleg moet nog plaatsvinden. Wél 
weten we dat het over het spannende 
verhaal van David en Goliath gaat! We 
zien uit naar de inbreng van kinderen, de 
leerkrachten en naar ieders komst.  
Ds. Wim van der Wel is de voorganger, de 
nu-je-onderweg-band zorgt voor de 
muzikale begeleiding. Na afloop is er 
uiteraard weer ranja, koffie en thee. 
 
Op 20 november is de zondag van de 
voleinding. Voor velen ieder jaar weer 

een bijzondere dienst. We gedenken de 
mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar 
zijn gestorven en noemen hun namen. We 
steken voor ieder van hen een kaars aan, 
die wordt ontstoken aan de Paaskaars, hét 
teken van Gods liefde die sterker is dan de 
dood. Daarna is er voor ieder die dat wil  

 
de gelegenheid om een waxinelichtje aan 
te steken aan de Paaskaars om daarmee 
een al eerder geliefde die is overleden te 
gedenken. Elk jaar weer maken heel veel 
mensen daar gebruik van om daarmee 
hun verbondenheid met hun geliefde én 
hun vertrouwen in Gods trouw tot 
uitdrukking te brengen. Ds. Wim van der 
Wel is de voorganger, het liedboekkoor 
werkt mee, net als Bert Slijkhuis, die het 
orgel bespeelt. Het thema is “deel je 
herinnering en je hoop”. Na afloop is er de 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffie, thee en ranja. 
 
Op 11 december vieren we opnieuw een 

Baalderdienst. Die staat ongetwijfeld in het 
teken van “verwachting, advent”. We 
hebben nog niet met elkaar vergaderd 
over het thema, maar dat is t.z.t. te zien op 
de website en op facebook. Het 
liedboekkoor zingt met en voor ons,  
ds. Wim van der Wel is de voorganger. 
Uiteraard is er TOZ én een activiteit voor 
de kinderen van groep 1-6. Koffie, thee én 
ranja zijn er na afloop als hulpmiddel om 
elkaar te ontmoeten. 
 
Op 24 december – wat lijkt dát nog ver 
weg! – vieren we opnieuw 2 
kerstnachtdiensten. Was vorig jaar de 
eerste dienst om 19.00 uur al vooral een 
kinderkerstfeest, dit jaar zal dat nog 

meer het geval zijn. Dat is om het ouders 

 Colofon 

Redactie      Wim van der Wel
 Jan Bakker 
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Bij de foto: Verbondenheid 
werd ook gezocht en 
gevonden bij de band van 

Baalderbands! 
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en jonge kinderen mogelijk te maken om 
met elkaar op een heel feestelijke manier 
kerst te vieren. De nu-je-onderweg-band 
zorgt voor de begeleiding. Na afloop is er 
vást chocolademelk! We zijn al bezig met 
de voorbereidingen en we hebben 
prachtige ideeën! 
Daarna is er dan om 22.00 uur de 
“klassieke kerstnachtdienst” waarin de 
Eendracht voor de muzikale begeleiding 
zorgt. Dat betekent dus sfeervolle muziek, 
bekende kerstliederen en een “warme 
dienst met Lichtpuntjes” in de meest 
donkere tijd van het jaar én in een wereld 
die steeds donkerder lijkt te worden. Na 
afloop is er Glühwein. Als het goed is zijn 
er midwinterhoornblazers die ons naar de 
Kamp uitnodigen. Ook voor deze dienst 
geldt: we zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen en we hebben mooie 
ideeën. Ds. Wim van der Wel is in beide 
diensten de voorganger. 
 

 
 

Alarmfase 1 

Één minuut voor twaalf 
 
Dit kopje klinkt wat alarmerend en dat is 
het ook. De financiële situatie van onze 
kerk – Hardenberg-Heemsebreed – wordt 
moeizaam en moeizamer. In april volgend 
jaar gaat ds. Dijkstra met pensioen en hij 
kan – zoals het nu lijkt – niet worden 
vervangen. In de jaren daarna lijken de 
prognoses alleen maar slechter. Gevolg 
kan bijv. zijn, dat er kerkgebouwen dicht 
moeten, maar bijvoorbeeld ook dat onze 
wijkpredikant niet meer volledig alleen in 
onze wijk kan werken. Toch is de situatie 
niet hopeloos, maar dat vraagt wél 
betrokkenheid en financiële inzet van 
iedereen. Overigens…., als iedereen 
meewerkt hoeft die inzet niet eens heel 
hoog te zijn!!! Om de situatie uit te leggen 

en iedereen gemotiveerd te krijgen zich in 
te zetten organiseert de Algemene 
Kerkenraad – de kerkenraad waarin leden 
uit alle wijkgemeenten zitten en die o.a. 
beslist over het geld – een aantal avonden 
om e.e.a. toe te lichten.  
Voor onze wijk gebeurt dat op  
22 november om 20.00 uur in de 
Schakel. Waarom in de Schakel? Omdat 
mensen uit wijk Baalderveld die avond ook 
zijn uitgenodigd en we met z’n allen nóóit 
in de Elzenhof passen op zo’n avond. Kom 
alsjeblieft!!!!! Denk mee, en dóe mee. 
 

Ook op 22 november …. 
 
Het eerste deel van de avond op 22 
november vergaderen we met de 
Baaldervelders en dat gaat over het geld. 
Het tweede deel vergaderen we apart en 
willen we graag praten met jullie als 
gemeenteleden over de verdeling van het 
aantal kerkdiensten tussen de diverse 
predikanten op de zondagen dat we níet in 
de Kamp met elkaar kerken: in totaal gaat 
het om 32 zondagen, die we in het 
centrum met elkaar vieren. In een aparte 
brief zal daar het e.e.a. over worden 
uitgelegd. Ook daar: kom s.v.p. en denk 
mee! 
 

Een terug- en een vooruitblik 
 
Het is al weer een tijdje geleden na 9 
oktober…., maar wat was het opnieuw een 
bijzondere avond van de band van 
Baalderbands, Light en de-nu-je-
onderwegband. Vijfhonderd mensen, 
protestanten, vrijgemaakten én mensen uit 
andere kerken die met elkaar een mooie 
avond beleefden in de kamp. Prachtig dat 
dit kán. Samen zingen, samen bidden, 
samen een mooie avond beleven én 
samen de zegen uitspreken. Dat is de 
terugblik. Inmiddels zijn we op de 
kerkenraad ook aan het vooruitblikken. We 
hadden niet gedacht – een paar jaar 
geleden – dat we zoveel contact zouden 
krijgen met de vrijgemaakte zussen en 
broers. Nu het “gebeurt”, willen we ook 
kijken of we iets van een “stip aan de 
horizon” kunnen zetten: kunnen we met 
elkaar iets van een richting aangeven hoe 
we deze contacten willen uitbouwen 
zónder dingen te forceren?  
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30+ 
 
De 30+ Kring komt ook dit seizoen weer 
om de twee weken op dinsdag bij elkaar. 
Dat doen we steeds gezellig bij iemand 
thuis. De ene keer spelen we een 
kaartspel met vragen over het geloof, 
waarden en normen  en het dagelijks 
leven en de andere keer bereiden een 
paar van ons een onderwerp voor,  waar 
we dan met behulp van ds. van der Wel, 
wat dieper op ingaan. Een van de 
volgende keren gaan we het bijvoorbeeld 
hebben over de verschillen en 
overeenkomsten tussen het Christendom, 
het Jodendom en de Islam. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen, neem 
dan contact op Zandra Muis, tel. 06-
10066034. 
  

Zondagmiddag voor 

alleengaanden 
  
Iedere zondag waarop we in de Kamp een 
dienst vieren is er die middag in de 
wijkboerderij voor alleengaanden – in de 
regel zijn ze 55+ - om elkaar te ontmoeten 
vanaf 15.00 uur. Mensen die ernaar toe 
gaan, gaan er gráág naar toe. Soms is het 
best even een stap die je moet zetten, een 
drempeltje over. Maar de mensen die die 
drempel nemen ontmoeten er gezelligheid, 
koffie, fris, een praatje óf een mooi 
gesprek en soms ook gewoon gezellig een 
spelletje. Iets voor u? Gewoon een keer 
doen! 
 

 
 

in de Boerderij 
 
Ook dit seizoen organiseert de 
wijkdiaconie weer drie koffiemorgens voor 
70+ers. Ook daar is het belangrijkste doel 
om elkaar te ontmoeten, maar er is ook 
altijd iemand die wat komt vertellen. Op 16 
november is dat mevrouw Vos, 

kandidaat-notaris bij Vechtstede 
Notarissen en gespecialiseerd in 

personen- en familierecht. Zij zal ons 
informeren over de volgende 
onderwerpen: erfrecht en testamenten; 
levenstestamenten; eigen bijdrage in de 
zorg. Uiteraard is er de mogelijkheid om 
haar vragen te stellen. Verder is er vooral 
ook de ontmoeting met elkaar onder het 
genot van koffie én wat lekkers erbij! 
  

Basiscatechisatie 

Ook in dit nieuwe seizoen wordt er weer 
basiscatechisatie gegeven voor kinderen 
van groep 7 en  8. Als de opkomst net zo 
hoog is als vorige jaren, gaan we weer vier 
groepen maken. Twee voor groep 7, twee 
voor groep 8. Ds. Wim van der Wel en 
meester Henk Zweers gaan het weer 
samen geven! De kinderen krijgen direct 
na de herfstvakantie een uitnodiging en 
dan gaan we in november beginnen. Alle 
groepen krijgen 3x voor én 3x na de kerst 
catechisatie! We beginnen altijd met 
gezellig wat eten en drinken en daarna 
hebben we een mooi uur met elkaar! 
 

 Baalder Noaberschap 

 

En ondertussen is ook het Baalder 

Noaberschap gewóón aan de gang 

met het helpen van allerlei mensen 

met allerlei klussen. Het blijkt dat er 

in toenemende mate gebruik van 

deze dienst gemaakt wordt. Het is 

ook altijd letterlijk en figuurlijk een 

mooie binnenkomer in onze wijk als 

je die banner/dat spandoek ziet 

staan. Wie hulp nodig heeft bel 

gerust op: 06-18408032. 
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